
BAB III 

METODOLOGI 

 

 

Metode berarti cara atau teknik untuk melakukan sesuatu. Metodologi 

adalah pengetahuan tentang cara untuk melakukan sesuatu. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data sama dengan metode untuk mencari 

informasi atau metode belajar untuk menjadi tahu tentang sesuatu.  

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 Produk yang dibuat adalah skipping rope. Skipping rope merupakan salah 

satu alat olah raga yang sering digunakan baik untuk anak-anak hingga orang 

dewasa karena penggunaannya yang cukup mudah. Dilakukan perancangan 

produk ini karena banyak sekali orang yang cedera saat melakukan latihan dengan 

menggunakan skipping. Oleh karena itu, dibuat produk skipping yang sesuai 

dengan prinsip antropometri sehingga mengurangi tingkat kecelakaan yang dibuat 

saat menggunakan skipping rope.  

 

3.2 Teknik yang Digunakan 

 Teknik yang digunakan dalam perancangan produk skipping ini adalah 

teknik quality function deployment (analisis). Data yang digunakan adalah data 

sekunder dan primer. Data sekunder disini didapat melalui sumber referensi buku 

karangan Eko Nurmianto. Sedangkan data primer didapat dengan mengukur 

dimensi tubuh populasi 3ID02 Universitas Gunadarma dan brainstorming dari 

penyusun. 

 

3.3 Langkah Penyelesaian 

 Berdasarkan apa yang akan dilakukan dalam pembuatan tugas ini, maka 

perlu adanya langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mendesain produk 

skipping ini. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada flowchart dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Flowchart Perancangan Produk 

 

 

 Berdasarkan flowchart di atas, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu 

menentukan produk apa yang an dirancang. Tahap selanjtnya yaitu melakukan 

pengumpulan data dengan mengukur dimensi tubuh populasi 3ID02 Universitas 

Gunadarma. Pengumpulan data ini dilakukan untuk diolah agar didapat suatu 

ukuran produk yang berdasarkan dimensi tersebut, jika data sudah cukup maka 

tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data dalam hal ini hanya 

dilakukan berdasarkan software karena perhitungan software ini lebih akurat 

dibandingkan dengan manual. Tahap selanjutnya setelah data diolah, maka akan 

didapat ukuran-ukuran yang menjadi acuan kita dalam merancang produk 

skipping ini.     

 

 Produk skipping ini dirancang secara ergonomis dengan ukuran panjang 

tali skipping sebesar 241 cm dengan panjang pegangan skipping ini sebesar 14.2 

cm dan diameter sebesar 4 cm. Lebar untuk dudukan jari sebesar 2.76 cm. 

pegangan skipping ini berbahan dasar kayu yang dilapisi dengan busa elastis 

sehingga pengguna merasa nyaman dalam menggenggam. Tali skipping ini 



berbahan dasar karet yang mengandung fosfor sehingga dapat menyala dalam 

keadaan gelap. Oleh karena itu, produk skipping ini berbeda dengna produk 

skipping yang ada dipasaran. Hal inilah yang mendasari dalam perancangan 

produk yang inovatif ini. 

 

  

   

      

 


